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Verhaal: Geschiedenisles door een zuiplap

Goede programma's hebben een duidelijke formule, en bij Drunk History is dat: neem een goede verteller, voer die dronken en laat hem met dikke tong het verhaal van een historische gebeurtenis opdissen. Succes verzekerd. Extra grappig wordt de video door fragmenten in te monteren waarin acteurs het vertelde naspelen, en precies de teksten mimen die de dronken verteller ze in de mond legt - inclusief gehakkel en gegiechel.

Er staan zes officiële afleveringen op YouTube waarvan de laatste in mei 2010 is verschenen. Bekende acteurs als Michael Cera, Will Ferrell en Jack Black deden mee. Er werden onder andere verhalen verteld van 'founding father' Benjamin Franklin, president Abraham Lincoln en uitvinder Nikola Tesla. Daarna zijn er nog wat onofficiële vervolgen verschenen, bijvoorbeeld over Jeanne d'Arc, Oscar Wilde en de Titanic.

Nu is de formule opnieuw geïmiteerd en wel - als je het verhaal mag geloven - op Antarctica. Een beschonken verteller worstelt zich door de geschiedenis van de ontdekking van de Zuidpool met Shackleton, Scott en Amundsen. Nagespeelde flitsen zijn er ook, expres knullig geacteerd en expres knullig zwartwit gemaakt. Allemaal inderdaad in de sneeuw, dus wie weet.

Deze prima video is gemaakt omdat het in januari honderd jaar geleden was dat Scott de Zuidpool bereikte, alwaar bleek dat Amundsen hem voor was geweest. Op de terugreis kwamen Scott en zijn mannen jammerlijk om. (38:51)

http://vimeo.com/35084075		BEELD 3:49
http://www.youtube.com/watch?v=6V_DsL1x1uY	
http://www.youtube.com/watch?v=YjZR1Rjj_p0	
http://www.youtube.com/watch?v=bqzUI1ihfpk	
http://www.youtube.com/watch?v=CDukCTcITLY		


Interview: De oudste zanger op nr. 1

Met zijn eerste nummer 1-hit is Tony Bennett (85) de oudste artiest die ooit die positie haalde. Zijn laatste cd staat vol duetten, en de nummers met Amy Winehouse en Lady Gaga hebben het extreem goed gedaan. Op deze leeftijd zal het succes hem niet meer naar het hoofd stijgen, zegt hij bij Studio Q. (28:44)

http://www.youtube.com/watch?v=3f6o9P3xpRs		BEELD 0:12


Reportage: Pianosloperij in Parijs

Fijne ambachtelijke repo over dito winkel, een piepklein pijpelaatje genaamd Fournitures Generales Pour Le Piano. Een heerlijk rommelhok waar je onderdelen voor piano's kunt krijgen, vaak van gekannibaliseerde exemplaren. Zoals dat gaat, verkoopt de eigenaar elk jaar wat minder. (5:06)

http://vimeo.com/33517151		BEELD 2:50


Animatie: The Jesus game

Timmy krijgt van zijn christelijke moeder een game: Jesus Quest. Saai? Welnee, er is volop bloed en geweld. Met Jozua scoor je punten door baby's af te slachten, net als in de Bijbel. Je kunt dood en verderf zaaien met de Egyptische plagen. En de meest genadeloze killer is natuurlijk… God zelf. (3:47)

http://www.youtube.com/watch?v=KGozP2UPGOs	BEELD 1:34

